Košice:
číslo: 2762/2009 RU -19/36145

ZRIAĎOVACIA LISTINA
rozpočtovej organizácie Košického samosprávneho kraja

HARMONIA – Domov sociálnych služieb, zariadenie
podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov
Nám. A. Dubčeka 270, Strážske
Zriaďovateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice,
IČO: 35541016, zastúpený predsedom JUDr. Zdenkom Trebuľom, podľa § 16 ods. 3
zákona č.302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, § 21 zákona č. 523/2004
Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov
a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych
službách v znení neskorších predpisov vydáva túto zriaďovaciu listinu:

Preambula
Na základe legislatívnych zmien, spočívajúcich v povinnosti zabezpečiť poskytovanie
sociálnych služieb v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
v znení neskorších predpisov, ako aj z dôvodu zmeny názvu zariadenia, rozhodol
sa zriaďovateľ vydať novú zriaďovaciu listinu tejto rozpočtovej organizácie.
I.
Názov a sídlo
Názov organizácie:

Sídlo organizácie:
IČO:

HARMONIA – Domov sociálnych služieb, zariadenie
podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov,
v skratke „HARMONIA - DSS, ZPB a ZpS“
(ďalej
len „ zariadenie HARMONIA“)
Nám. A. Dubčeka 270, Strážske
00692034
II.
Forma hospodárenia

Zariadenie HARMONIA je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojimi príjmami
a výdavkami zapojená na rozpočet Košického samosprávneho kraja.
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III.
Dátum zriadenia
a doba, na ktorú sa zriaďuje
1. Zariadenie HARMONIA vzniklo v roku 1987 ako Domov dôchodcov, ktorý patril
do pôsobnosti Okresného národného výboru v Michalovciach. Dňom 1. januára
1991 došlo k zmene, na základe ktorej Okresný úrad v Michalovciach zriadil
Domov dôchodcov a domov penzión pre dôchodcov v Strážskom ako samostatnú
rozpočtovú organizáciu. Zriaďovateľom Domova dôchodcov a domova penziónu
pre dôchodcov
v Strážskom sa v súlade so zákonom č. 222/1996 Z.z.
o organizácii miestnej štátnej správy v znení neskorších predpisov stal
s účinnosťou od roku 1996 Krajský úrad v Košiciach. Podľa zákona č. 416/2001
Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie
územné celky v znení neskorších predpisov sa s účinnosťou od 1. júla 2002 stal
zriaďovateľom Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Košický
samosprávny kraj. Na základe tejto zriaďovacej listiny dochádza k zmene názvu
rozpočtovej organizácie na HARMONIA - Domov sociálnych služieb, zariadenie
podporovaného bývania a zariadenie pre seniorov.
2. Zariadenie HARMONIA je zriadené na dobu neurčitú.

IV.
Predmet činnosti

1. Zariadenie HARMONIA poskytuje sociálne služby podľa zákona č. 448/2008
Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
a vykonáva odborné, obslužné a ďalšie činnosti, zabezpečuje vykonávanie týchto
činností alebo utvára podmienky na ich vykonávanie v rozsahu ustanovenom
zákonom, pre jednotlivé druhy sociálnej služby, ktoré poskytuje.
2. Zariadenie HARMONIA ako domov sociálnych služieb poskytuje za podmienok
ustanovených zákonom celoročnú pobytovú sociálnu službu dospelej fyzickej
osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá
je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca. Zariadenie HARMONIA ako domov
sociálnych služieb poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej
osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť,
ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne
a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečuje pracovnú terapiu a záujmovú činnosť
a utvára podmienky na úschovu cenných vecí.
3. Zariadenie HARMONIA ako
zariadenie podporovaného bývania poskytuje
za podmienok ustanovených zákonom sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá
je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak je odkázaná na dohľad, pod ktorým
je schopná viesť samostatný život; toto zariadenie poskytuje dohľad, ubytovanie,
sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených
záujmov, utvára
podmienky na prípravu stravy a vykonáva
sociálnu
rehabilitáciu.
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4. Zariadenie HARMONIA ako zariadenie pre seniorov poskytuje za podmienok
ustanovených zákonom celoročnú pobytovú sociálnu službu fyzickej osobe,
ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby
alebo poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych
dôvodov. Zariadenie HARMONIA ako zariadenie pre seniorov poskytuje pomoc
pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu
rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie,
pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, osobné vybavenie, zabezpečuje
záujmovú činnosť a utvára podmienky na úschovu cenných vecí.

V.
Štatutárny orgán
1. Štatutárnym orgánom zariadenia HARMONIA je riaditeľ, ktorého vymenúva
a odvoláva Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja.
2. Riaditeľ zastupuje zariadenie HARMONIA navonok a je oprávnený konať v jeho
mene vo všetkých veciach, týkajúcich sa jeho činnosti v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi, s touto zriaďovacou listinou a v súlade
s uzneseniami Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.
VI.
Vecné a finančné vymedzenie majetku
1. Zariadenie HARMONIA hospodári s majetkom
vo vlastníctve Košického
samosprávneho kraja, ktorý mu bol zverený na plnenie predmetu jeho činnosti.
Vo vzťahu k iným právnickým a fyzickým osobám vystupuje ako správca
a užívateľ tohto majetku.
2. Zariadenie HARMONIA hospodári ku dňu vydania zriaďovacej listiny :
a) s hnuteľným majetkom v hodnote 116 400,01 €,
b) s nehnuteľným majetkom zapísaným Správou katastra Michalovce
v LV č. 1270, LV č.1165
a v LV č. 2469, kú. Strážske, v hodnote
512 535,29 €.
3. Zariadenie HARMONIA vedie zverený majetok vo svojej účtovnej a operatívnej
evidencii. Skutočný stav majetku je vyjadrený súvahou, ktorú zariadenie
HARMONIA predkladá zriaďovateľovi štvrťročne v rámci účtovných závierok.
VII.
Záverečné ustanovenia
1. Touto zriaďovacou listinou sa ruší Zriaďovacia listina Domova dôchodcov
a domova sociálnych služieb, Nám. A. Dubčeka 270, Strážske,
číslo 358/2007 – RU 19/24791 zo dňa 21. decembra 2007.
2. Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2010.

JUDr. Zdenko Trebuľa
predseda

